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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství  

 
 
Věc: Dvousložková cena ve vztahu k nevyužívaným přípojkám 
 [k § 20 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 
 
Dotaz: 
 

Žádost o výklad problematiky týkající se dvousložkové ceny ve vztahu k nevyužívaným 
přípojkám. Ustanovení § 20 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích umožňuje zavedení 
dvousložkové formy vodného a stočného přičemž uvádí, že způsob výpočtu pevné složky 
stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 428/2001 Sb. Existují přípojky 
na vodovod nebo kanalizaci, které jejich vlastník nevyužívá, odběr i vypouštění jsou nulové. 
Lze účtovat těmto vlastníkům pevnou složku? 

 
Výklad: 
 

Ustanovení § 8 odst. 10 a 11 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů stanoví, že vlastník vodovodu a kanalizace (s přihlédnutím k ustanovení § 8 odst. 2 
zákona o vodovodech a kanalizacích) má právo na úplatu za dodávku pitné vody 
a za odvádění odpadních vod a dále stanoví, že vodné je cenou za pitnou vodu a za službu 
spojenou s jejím dodáním a dále, že stočné je cenou za službu spojenou s odváděním 
a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Dále je třeba zmínit také ustanovení 
§ 15 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, které stanoví: „Povinnost dodávky 
pitné vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.“  

 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že lze požadovat úhradu pevné složky vodného, 

analogicky i stočného, neboť tato představuje především pokrytí nákladů za služby spojené 
s dodáním pitné vody  a odvedením a čištěním odpadních vod. 

 
Je nutno upozornit i na skutečnost, že ustanovení § 8 odst. 10 a 11 zákona o vodovodech 

a kanalizacích stanoví, že právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného 
bezprostředně za vodoměrem, není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru 
připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu 
a právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. 

 
Záměrem zákona při zavedení dvousložkové ceny bylo krytí nákladů spojených 

s umožněním odběru pitné vody nebo odváděním odpadních vod a proto došla komise při 
výkladu k následujícímu závěru: 
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V případě, že je uzavřena smlouva podle § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích a je realizován odběr v nulové hodnotě, má vlastník právo 
na úhradu pevné složky v závislosti na druhu stanovené pevné složky a její velikosti. 
V případě, že smlouva uzavřena není a vlastník přípojky deklaruje nezájem o její uzavření, 
nelze účtovat pevnou složku pokud není realizován odběr. Zároveň je nutné z hlediska 
ochrany jakosti vody v potrubí vodovodu, na který je přípojka napojena, přípojku odpojit. 
Vlastník vodovodu může v tom případě nárokovat úhradu nákladů spojených s tímto 
odpojením. 
 
 
 
V Praze dne 7. února 2005      
 
  
 


